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یک روز مانده به انتخابــات۲۰۲۰، ترامپ 
در میان جهش  بی ســابقه همه گیری کرونا در 
آمریــکا، در مراحل نهایی ماراتــن کارزارهای 
انتخاباتی، همچنان در تکاپوســت شاید بتواند 
کمــی از فاصله اش با جو بایدن را جبران کند. 
براســاس آمار »پروژه انتخابــات آمریکا« در 
دانشگاه فلوریدا، بیش از ۹۰ میلیون آمریکایی 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا شرکت 
کرده اند و این روند، زمینه را برای باالترین نرخ 

مشارکت در بیش از یک قرن آماده می کند.
انتخابات امســال آمریکا با باالترین میزان 
شــرط بندی تاریخ رویدادهای سیاسی مواجه 
بوده اســت. به نظر می رســد که شرکت های 
شرط بندی همه بر پیروزی بایدن متفق القول 
باشــند. گرچه چهار ســال پیش هم بیشــتر 
آن ها پیروزی هیالری کلینتــوِن دموکرات را 

پیش بینی می کردند.
در بــازار پیش بینــی »پردیکــت  ایت« در 
نیوزیلنــد )که متعلق به دانشــگاه ویکتوریای 
ولینگتون در آن کشور است( احتمال پیروزی 
بایــدن ۶۸ درصد در مقابــل ۳۹ درصد برای 
ترامپ در نظر گرفته می شــود. بت فیر شانس 
پیروزی بایدن را ۶۵ درصد در مقابل ۳۵ درصد 

برای ترامپ می داند.
شرط بندی  تحلیل گر  کریشنامورتی«  »پل 
سیاسی در بت فیر، به رویترز می گوید که انتظار 
دارد بایدن با قاطعیت تمام پیروز شود و بیش از 
۳۳۰ رای مجمع برگزینندگان )کالج انتخاباتی(  

را از آِن خود کند. 
ایندیپندنت، کریشنامورتی در  نوشــته  به 
پاســخ به این انتقاد که چهار ســال پیش این 
بنگاه ها هم مثل بیشتر شرکت های نظرسنجی 
راجع به ترامپ و هیالری اشتباه کردند، اشاره 
می کند که خانم کلینتون در نظرســنجی های 
نزدیــک به انتخابات ۲۰۱۶ تنهــا کمتر از دو 
درصــد از رقیب خود پیش بــود اما بایدن در 
بسیاری از  نظرسنجی ها خیلی پیش تر است. 
هیالری کلینتــون هم البته در انتخابات چهار 
سال پیش بیشــترین آرا را مال خود کرد، اما 
به علت شــیوه شــمارش آرای ایاالت در نظام 
انتخاباتِی آمریکا، شکســت خورد و ریاســت  

جمهوری را به ترامپ واگذار کرد.
البته باید توجه کرد که حتی همین شانس 
۳۰ تا ۴۰ درصدی که بنگاه های شــرط بندی 
برای پیروزی ترامــپ قایلند، چندین برابر آن 
شانسی است که شــرکت های نظرسنجی در 

آمریکا بــه رئیس  جمهــوری می دهند. مثال 
تارنمای »پانصد و سی هشت« )طبق آمار صبح 
شــنبه به وقت شــرق آمریکا( شانس پیروزی 
بایــدن را ۹۰ درصد در مقابل ۱۰ درصد برای 

ترامپ می داند. 
رونق قمار در عصر ترامپ

کارشناسان عرصه شــرط بندی می گویند، 
اگر انتخابات امسال بین بایدن و چهره ای دیگر 
از حــزب جمهوری خواه، مثــال »جب بوش«، 
فرماندار سابق فلوریدا، بود، میزان شرط بندی ها 
احتماال یک ســوم میزان کنونی می بود. حاال 
اما میزان شرط بندی می رود تا به رقم نجومی 
باالی یک میلیارد پوند برســد. میزان پولی که 
بیشتر از مجموع شرط بندی روی چهار رویداد 
ورزشــی بزرگ چند ســال اخیر در وب سایت  
»بت فیر« است: مســابقه بوکس فلوید می ودر 
جونیور و کانر مک گرگور در سال ۲۰۱۷، جام 
جهانی فوتبال ۲۰۱۸، مسابقه بزرگ اسب دوانی 
ســالیانه در لیورپول ۲۰۱۹، و فینال امســال 
لیگ فوتبال آمریکایی )معــروف به ابرجام یا 

سوپربول.(
از جملــه دالیــل جذابیت ترامــپ برای 
شــرط بندها این است که اگر پیروز شود، پول 
بسیار بیشــتری می گیرند. در حال حاضر در 
بت فیر با شرط بندی هر ده پوند روی پیروزی 
ترامپ می توان حدود ۲۸ پوند و ۸۰ پنس برنده 
شد؛ یعنی قریب ۱۹ پوند سود. در مورد بایدن 
با هر ده پوند می توان حدود ۵ پوند سود کرد. 
)با این حساب، بت فیر شانس پیروزی ترامپ را 

۳۴.۸ درصد می داند.(
البتــه آنها که چند ماه پیــش و زمانی که 
بایدن هنوز نامزد حزب دموکرات نشــده بود، 
روی او شــرط بندی کردند در صورت پیروزی 
او شاید واقعا ثروتمند شوند. مثال وقتی بایدن 
در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت 
نیوهمپشایر، پنجم شد، می شد با حساب ۱ به 
۱۰۰ روی او شــرط بندی کرد. یعنی هر یک 
پوندی کــه در آن هنگام روی رئیس جمهوری 
شدن او شرط بندی شــده بود، امروز می تواند 

۱۰۰ پوند شود.
همه امید ترامپ به پنسیلوانیا

فارغ از شرط بندی ها ، نیویورک تایمز نوشت 
که اگــر ترامپ در تاریخ ۳ نوامبر برای بار دوم 
رییس جمهور آمریکا شود، احتماال این پیروزی 
را مدیون پنســیلوانیا خواهد بود، یکی از سه 
ایالتی که در سال ۲۰۱۶ با کمتر از یک درصد 

اختالف در آن پیروز شــد. در ادامه این مطلب 
آمده اســت که بایدن، نامــزد حزب دموکرات 
در نظرسنجی ها در پنسیلوانیا از ترامپ پیش 
افتاده اســت و به طور قابل توجهی قوی تر از 
هیالری کلینتون در آستانه انتخابات چهار سال 
قبل عمل کرده است، اما ضعف ترامپ بیش از 

قدرت بایدن باعث ایجاد این رقابت می شود.
نتایج نظرسنجی های معتبر که در این ماه 
در پنســیلوانیا انجام شد، حاکی از برتری ۵ تا 
۱۳ درصدی بایدن است، اما این نظرسنجی ها 
همچنین نشان داده اند که ۵ تا ۱۰ درصد رای 
دهندگان از ابراز حمایــت از نامزد های اصلی 

خودداری می کنند.
پیروزی ترامپ احتماال

 به دو چیز بستگی دارد:
کســب بخش قابل توجهی از آراء آن افراد 
بالتکلیــف و در عین حــال کاهش حمایت از 
بایدن در میــان جمعیتی که مدتهاســت به 
مخالفت با ترامــپ روی آورده اند، اما کامال به 
سمت دموکرات ها متمایل نشده اند، مانند رأی 
دهندگان مسن و ســاکنان حومه شهر ها. این 
احتمالی است که نظرسنجی ها و دموکرات ها با 
توجه به شوک شکست کلینتون در سال ۲۰۱۶ 

تمایلی به رد آن ندارند.
در آن سال، یک چرخش دیرهنگام رقابت 
را بــه نفع ترامــپ متمایل کرد و مشــکالت 
مربوط بــه نظرســنجی های ایالت های عرصه 
رقابت را آشکار ساخت. اکثر این نظرسنجی ها 
تفاوت اولویت های رأی دهندگان سفیدپوست 
با تحصیالت دانشــگاهی و بــدون تحصیالت 

دانشگاهی را در نظر نگرفته بودند.
امســال نوســانات کمتری در ایــن رقابت 
وجود دارد و نظرسنجی کنندگان سعی کرده 
اند اشتباهات چهار سال پیش خود را برطرف 
ایالتی  استاندارد نظرسنجی های  اکنون  کنند. 
ســطح تحصیالت افــراد شــرکت کننده در 
نظرسنجی را نیز درنظر می گیرد تا نمایندگی 
عادالنه رای دهندگان بدون مدرک دانشگاهی 
را تضمین کند، اما محققان حوزه نظرسنجی ها 
تردید دیگری درباره امسال دارند، نگرانی در باره 
احتمال سرکوب گسترده آراء، که نظرسنجی ها 
روش مشخصی برای در نظر گرفتن تاثیر آن بر 

نتایج نهایی ندارند.
کمی بیش از یک هفته قبل از روز انتخابات، 
میانگین نظرســنجی The Upshot نشــان 
می دهــد بایدن با شــش درصــد اختالف در 

پنسیلوانیا از رقیب خود پیش افتاده است. این 
اندکی کمتر از نتایج نظرسنجی ها در میشیگان 
و ویسکانســین )دو ایالتی که ترامپ در سال 
۲۰۱۶ در آن ها پیروز شــد( و بهتــر از نتایج 
نظرســنجی ها در فلوریدا، آریزونا و کارولینای 
شــمالی اســت. در نتیجه، اگر نتیجه نهایی 
انتخابات به یک ایالت وابسته باشد، به احتمال 

بسیار زیاد آن ایالت، پنسیلوانیا است.
در نظرسنجی Morning Call که توسط 
 Muhlenberg موسســه افکار عمومی کالج
انجام و هفته گذشــته منتشــر شــد، از رای 
دهندگان احتمالی در پنسیلوانیا سوال شد که 
آیا آقای ترامپ مستحق انتخاب مجدد است؟ 
۵۱ درصد پاسخ منفی دادند. این دقیقا برابر با 
درصد رأی دهندگانی اســت که در یک سوال 

جداگانه گفتند که به رقیب او رأی می دهند.
اما در این نظرســنجی، تعداد قابل توجهی 
از کســانی که گفته اند به بایدن رای می دهند 
حمایت فعاالنه ای از نامــزد خود ابراز نکردند. 
چهل و دو درصد از رای دهندگان احتمالی نظر 
مساعدی در مورد او ابراز داشتند و ۴۲ درصد از 

آن ها او را چندان مطلوب نمی دانند.
این نظرســنجی از این نظــر دور از ذهن 
اســت، زیرا تعدادی دیگر از نظرسنجی های با 
کیفیت باال در پنســیلوانیا در هفته های اخیر، 
از جمله یک نظرســنجی از نیویورک تایمز و 
کالج Siena، نشان داده اند که مطلوبیت آقای 
بایدن از ۵۰ درصد فراتر می رود. اما همین اواخر 
سپتامبر، اکثر شــرکت های نظرسنجی نشان 
داده انــد که کمتر از نیمــی از رای دهندگان 

دیدگاه مطلوبی نسبت به بایدن ابراز داشتند. 
کریستوفر پی. بوریک، استاد علوم سیاسی 
در مولنبرگ که موسسه نظرسنجی این کالج را 
اداره می کند، گفت که این نتایج، شباهت هایی 
به انتخابات ۲۰۱۶ دارد زمانی که هر دو نامزد 
بسیار غیر محبوب بودند، اما ترامپ موفق شد 
نظر رای دهندگان را تغییر دهد آن ها را متقاعد 

کند که کلینتون گزینه بدتر است. 
دکتر بوریک گفت: »جای تعجب نیســت، 
وقتی به مبارزات انتخاباتی ترامپ و تالش های 
او برای پایین کشیدن بایدن نگاه می کنید، فکر 
می کنید که این همان مســیر ســابق است.« 
تفاوت اصلی این است که بر خالف سال ۲۰۱۶ 
که کلینتون و ترامپ به یک اندازه منفور بودند، 
میزان عدم محبوبیت بایدن با ترامپ یکســان 
نیســت. تالش های ترامپ بــرای برانگیختن 

نظرات منفی درباره بایدن، از جمله اتهام گمراه 
کننده وی مبنی بر اینکــه اگر بایدن انتخاب 
شــود، »فرکینگ« را در پنســیلوانیا ممنوع 

می کند تاکنون موفق نبوده است.
در ســال ۲۰۱۸، دموکرات ها چهار کرسی 
مجلس نمایندگان را در پنسیلوانیا و عمدتا در 
مناطق حومه شهر به دســت آوردند و اکنون 
بایدن آن ها را مورد توجه اصلی قرار داده است، 
اما نظرسنجی ها نشان می دهد که بایدن هنوز 
به طور کامل از کاهش محبوبیت ترامپ در این 

مناطق استفاده نکرده است.
نظرســنجی های  آخرین  نتایج  براســاس 
 Morning Call / و   Times / Siena
Muhlenberg، در حومــه فیالدلفیا، میزان 
محبوبیت ترامپ ۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ 
کاهش یافته است، اما میزان محبوبیت بایدن 
فقط ۳ درصد بیشتر از محبوبیت کلینتون در 

سال ۲۰۱۶ است.
از طرف دیگر مشکل بایدن این است که وی 
هنوز سهم حمایت از کلینتون در فیالدلفیا را به 

دست نیاورده است.
با میانگین گیری از نتایج دو نظرســنجی 
اخیر، ۷۳ درصد از رای دهندگان فیالدلفیا از او 
حمایت می کنند، در حالی که این میزان برای 
کلینتون، ۸۳ درصد بود؛ و در مقابل بر اساس 
ترامپ موفق   ،Times / Sienaنظرســنجی
شده است حمایت ۲۴ درصد از رای دهندگان 
فیالدلفیا را کســب کند که ۹ درصد بیشــتر 
ازنتایج نظرسنجی های ســال ۲۰۱۶ است. در 
هسته حامیان ترامپ، رای دهندگان محافظه 
کار و روســتایی و مردان تقریباً بین ۴۰ تا ۶۵ 

سال وجود دارند. 
فراتر از این، او از ادعای رونق اقتصادی قبل 
از همه گیری کرونا در مجادالت خود استفاده 
می کند تا حمایت از بایدن در میان گروه های 
اصلی حامی دموکرات ها، از جمله سیاه پوستان، 
التین ها و سایر رای دهندگان غیر سفید پوست 

را کاهش دهد. 
این تالش تنها اندکــی موفقیت آمیز بوده 
اســت. در هر دو نظرســنجی، بایدن در میان 
رای دهنــدگان زیر ۳۰ ســال میزان حمایتی 
بیــش از دو برابر ترامپ کســب کرد در میان 
رای دهندگان ۶۵ ســال به باال یک برتری دو 
رقمی داشت، گروهی که در سال ۲۰۱۶ تمایل 
بیشتری به ترامپ داشتند و میزان حمایت از او 
در این گروه، ۱۰ درصد بیشتر از کلینتون بود.

همهچشمبهانتخاباتآمریکادوختهاند

قمار بزرگ آمریکا روی انتخابات الکترال

تظاهرات هفتگی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با سالروز ترور 
نخست وزیر پیشین این رژیم از سر گرفته شد. در همین حال،منابع اسرائیلی 
اعالم کردند، اداره مالیات رژیم صهیونیســتی به حســابدار بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر این رژیم مراجعه کرده و از او خواسته مخارج نخست وزیر را اعالم 
کند. به گزارش روسیا الیوم، این نوزدهمین هفته متوالی است که اراضی اشغالی 
شاهد اعتراضات با مشارکت هزاران تن در مناطق مختلف است. یک راهپیمایی 
از میدان پاریس در شــهر قدس اشغالی و دیگری از میدان صهیون در همین 
شهر با مشارکت بیش از ۱۰۰۰ تظاهرکننده به مقصد خیابان بالفور، محل مقر 

رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی شروع شد.

تظاهراتهفتگیعلیهنتانیاهو
روزنامه انگلیسی گاردین نوشت که افزایش خشم مسلمانان از اهانت امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانســه گسترش تنش در سراســر اروپا را به دنبال 
دارد. این روزنامه انگلیســی در گزارش خود آورده است: مکرون، فرانسه و اروپا 
را گرفتار دوره جدیدی از برخورد با جهان اســالم قرار داده است که همه این 
اتفاقات به نام آزادی انجام شده است. موج جدید حمالت تروریستی مرگبار در 
هفته گذشته نشان می دهد که رئیس جمهوری فرانسه احتماال روندی را آغاز 
کرده که قادر به پایان دادن آن نیست. سخنرانی مکرون در دوم نوامبر و وعده 
او برای مبارزه با اسالم گرایی رادیکال و ریشه کنی و حفظ ارزش های سکوالر 

به هر قیمتی، بحران اخیر را تحت الشعاع قرار داده است. 

گزارشگاردینازاهانتمکرون
کمیســیون مرکزی انتخابات گرجستان بعد از شــمارش ۵۰.۴۵ درصد آرا 
اعالم کرد: حزب حاکم رؤیای گرجستان، در انتخابات پارلمانی با ۴۹.۹۸ درصد 
آرا در صدر اســت. به گزارش اســپوتنیک، بنا بر اعالم این کمیسیون، نیروی 
اپوزیسیون که شامل حزب سابقاً حاکم »جنبش متحد ملی« می شود، ۲۴.۹۲ 
درصد آرا را به دست آورده است. نتایج اولیه پیش تر نشان داد که در مجموع ۷ 
حزب برای راه یافتن به پارلمان گرجستان در رقابت هستند: حزب حاکم رؤیای 
گرجســتان، حزب سابقاً حاکم جنبش متحد ملی که بخشی از ائتالف »قدرت 
در اتحاد است«، گرجستان اروپایی، اتحاد میهن پرستان گرجستان، تالش برای 

گرجستان، حزب آزادی خواه گیرچی و استراتژی آقماشنبلی.

پیشتازیحزبحاکمگرجستان

طی دو هفته گذشــته رای گیــری زودهنگام پیش از 
روز رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۳ نوامبر، 
صحنه هایی از صف هــای طوالنی را جلو مراکز رای گیری 
در سراسر ایاالت متحده به وجود آورده است. در حالی که 
صفوف طوالنی رای گیری و شــمار آرای ماخوذه نشان گر 
اشــتیاق قابل توجه رای دهندگان است، اما در عین حال 
اخباری نیز از نبوِد ســهولت در دسترسی رای دهندگان 
سیاه پوســت و رنگین پوست به صندوق های رأی به گوش 

می رسد.
به نوشــته روزنامه ایندیپندنت، در نتیجه مشــارکت 
بی ســابقه، آرای زودهنگام امســال از انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۱۶ فراتر رفته اســت. در برخی از ایالت ها، 

این رقم از کل آرای مأخــوذه، چه آرای زودهنگام و چه 
آرای روز انتخابات، نیز گذشــته اســت. تا روز ۳۰ اکتبر، 
بیــش از ۸۶ میلیون آمریکایی پیش از روز انتخابات در ۳ 
نوامبر رای داده اند. بر اساس پروژه انتخابات ایاالت متحده 
که مجموع آرای زودهنــگام اولیه را ردیابی می کند، این 
تعداد شــامل بیش از ۳۰ میلیون نفر اســت که حضوری 
رأی داده اند. ۵۵.۵ میلیون تعرفه رای نیز از طریق پســت 
ارسال شده است. هنوز قطعی نیست که این یک مشارکت 
بی ســابقه در انتخابات خواهد بود، یا آن که صرفاً کسانی 
که می خواسته اند در انتخابات شرکت کنند، به جای رای 
دادن در روز انتخابات در ۳ نوامبر، از طریق پســت و رای 

حضوری زودهنگام در انتخابات مشارکت کرده اند.

روزنامه یســرائیل هیوم راســتگرا و حامــی ترامپ در 
گزارشی به نقل از دیپلمات اماراتی که او را دیپلمات ارشد 
توصیف کرده، نوشــت: نگاه های ما به ســمت انتخابات در 
آمریکاست . آرزو می کنیم ترامپ برنده شود اما برای امکان 
ورود رئیس جمهوری جدید به کاخ ســفید هم خودمان را 
آماده می کنیم. وی گفت: کمپین انتخاباتی ترامپ میلیون ها 
دالر از طرفداران مسلمان ترامپ و سیاست او در خاورمیانه 
دریافت کرده است. این روزنامه به نقل از یک کارمند ارشد 
در منامه هم که او را فرد نزدیک به محافل حاکم در ریاض 
و ابوظبی توصیف کرد، نوشــت: در محور کشورهای عربی 
میانــه رو این ترس وجود دارد که ترامپ شکســت بخورد 
و پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات ها به تغییر سیاســت 

در خاورمیانه منجر شود. آمادگی هایی برای احتمال تغییر 
سیاســت دولت آمریکا در خاورمیانه از یک مخالف به یک 
مخالف دیگر وجود دارد. با این همه در هیچ کدام از این دو 
ســناریو پیرامون توافقنامه هایی که تاکنون با اسرائیل امضا 
شده، جای نگرانی نیست. پیروزی بایدن هم می تواند زمینه 
را بــرای تقویت اتحاد با اســرائیل فراهم کند با این نتیجه 
گیری که بفهمیم متعلق به یکدیگر هســتیم و به حمایت 
مداوم آمریکا نیازی نداریم. این کارمند بحرینی گفت، فکر 
نمی کند تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توافقنامه های 
دیگری در خصوص عادی ســازی روابط با دیگر کشورهای 
عربی امضا شــود و افزود: رایزنی ها با کشورهای عربی دیگر 

ادامه دارد و اگر به توافقی منجر شود.

روایتاسرائیلازوحشتحکامعربدربارهپیروزیبایدناعمالمحدودیتانتخاباتیعلیهرنگینپوستانآمریکا

رئیس جمهوری روســیه الیحه ای را درخصوص تشکیل شورای فدراسیون 
)مجلس علیا( به دوما تقدیم کــرده که امتیازی را برای رئیس جمهور جهت 
انتصاب ســناتورهای مادام العمر در نظر می گیرد و روشــی را برای روســای 

جمهور سابق روسیه برای بدست آوردن این جایگاه معرفی می کند.
به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگزاری تاس، پاول کراشــنیکوف، رئیس 
کمیته توســعه و قانون گــذاری دوما گفت: والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روســیه بســته دیگری از الیحه ها را با هدف اجرای مفاد اصالح شــده قانون 

اساسی به دوما تقدیم کرد.  
وی افزود: نســخه جدیــد این قانون درخصوص روند تشــکیل شــورای 
فدراســیون در امتداد متمم های قانون »وضعیت عضو شــورای فدراسیون و 

وضعیت معاون دومای مجلس فدرال فدراسیون روسیه« تدوین شده است.
ســرویس مطبوعاتی کمیته توســعه و قانون گذاری دومــا گفت: عالوه بر 
نمایندگان قوه مقننه و مجریه، روسای جمهور سابق روسیه نیز قرار است وارد 
شورای فدراسیون شــوند و در کنار ۳۰ نماینده فدراسیون روسیه که توسط 
رئیس جمهور منصوب می شوند به سناتورهای مادام العمر تبدیل می شوند و از 

این تعداد نماینده تنها هفت تن از آنها مادام العمر خواهند بود.
این الیحه تاکید دارد که سناتورها که نمایندگان فدراسیون روسیه هستند 
با حکم ریاســت جمهوری برای یک دوره شش ســاله یا مادام العمر منصوب 

می شوند. 
رئیــس جمهور نمی توانــد بیش از هفت ســناتور مادام العمر انتخاب کند. 
انتصاب ســناتورها یکی از امتیازهای ریاســت جمهوری است اما یک وظیفه 

محسوب نمی شود به همین خاطر می تواند از آن هر زمانی استفاده کند.
الزامات برای روسای جمهور سابق در بند مجزایی در نظر گرفته شده است. 
رئیس جمهور روســیه که دوره تصدی اش به پایان رســیده، از زمانی که 
درخواســت خود را با تمامی اســناد و مدارک الزم که ضمیمه پرونده شــده 
به شورای فدراسیون ارســال کند، جایگاه یک سناتور را بدست می آورد. این 

درخواست ظرف سه ماه پس از خروج رئیس جمهور از دفتر ریاست جمهوری 
ارائه خواهد شد. به عالوه، رئیس جمهوری که دوره تصدی اش پیش از تصویب 
این الیحه پایان یافته باشــد، درخواست خود را ظرف سه ماه از زمان به اجرا 

درآمدن این قانون ارائه می کند.
براســاس این الیحه، فردی می تواند عضو شورای روسیه شود که باالی ۳۰ 
سال سن داشته باشــد، از شهرت خوبی برخوردار باشد، ساکن دائمی روسیه 
باشــد و شهروند هیچ کشور خارجی دیگری نباشد و اجازه سکونت دائمی در 

هیچ کشور خارجی دیگری نداشته باشد.
افرادی که به جرائم متوسط محکوم شده اند، واجد شرایط برای این سمت 
نیســتند. این در حالی اســت که قانون کنونی تنها به جرائم جدی یا بسیار 

جدی اشاره دارد.

ارائهالیحهشورایفدراسیونتوسطپوتین

ارمنستانمدعیشد
حضورمزدورانسوریدرجنگقرهباغ

نخســت وزیر ارمنســتان بار دیگر مدعی وجود مدرک واقعی از استخدام 
و انتقــال هزاران مزدور ســوری به جمهوری آذربایجان توســط ترکیه، برای 
جنگ در جمهوری خودخوانده قره باغ شــد. به گزارش اســپوتنیک، »نیکول 
پاشینیان« ضمن انتشار ویدیویی در فیسبوک که بازجویی از یک تبعه روس 
را- کــه به گفته مقامات نیروی انتظامی ارمنســتان توســط نیروهای قره باغ 
گرفته شده بود- نشان می داد، نوشت: حاال مدرک کامل و جامعی وجود دارد 
که ترکیه هزاران مزدور از ســوریه را اســتخدام و به منظور شرکت در تهاجم 

نظامی علیه جمهوری آرتساخ )قره باغ(، به آذربایجان انتقال داده است.
شوشان اســتپانیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان نیز دیرتر همان روز، 
ویدیوی بازجویی دیگری را منتشــر کرد و اطالعاتی درباره یک مزدور ادعایی 
دیگر به اشتراک گذاشــت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ۱۴ 
اکتبر )۲۳ مهر(، ادعای کمک نظامی این کشــور به دولت آذربایجان و اعزام 
مزدوران ســوری به جنگ در قره باغ را رد کرده و گفته بود: سوری ها به اندازه 
کافی کار برای انجام دادن در کشور خودشان دارند. وزارت خارجه آذربایجان 

نیز این ادعا را به عنوان اطالعات نادرست، تقبیح کرد.

ویژه

برنامهمدرنسازیارتشچین
پکن به اعالم هدفی جدید شامل تبدیل کردن ارتش آزادیبخش خلق چین به 
یک نیروی نظامی مدرن تمام عیار تا سال ۲۰۲۷ پرداخته است؛ تصمیمی که در 
جریان مجمع اخیر کمیته مرکزی حزب کمونیســت این کشور اتخاذ شده است. 
به گزارش اســپوتنیک، در این مجمع طی بیانیه ای اعالم شــد که ضرب االجل 
برنامه ریزی شــده مصادف با صدسالگی پایه گذاری ارتش آزادیبخش خلق چین 
بوده و مدرنیزه ســازی هر چه بیشتر آن همراســتا با تقویت قابلیتهای دفاعی و 
رشــد اقتصادی چین خواهد بود. روزنامه ســاوث چاینا مورنینگ پست به نقل از 
»سونگ ژونگپین« تحلیلگر نظامی هنگ کنگی نوشت، این هدف مربوط به ارتش 
آزادیبخش خلق چین را می توان تبدیل کردن ارتش چین »به یک نیروی مدرن 
پیشتاز در جهان و نیرویی که بتواند معادل با ارتش آمریکا باشد« نگریست. »جونفی 
وو« معاون رئیس انستیتوی تیاندا در هنگ کنگ هم نظر مشابهی را مطرح کرد. او 
طبق گزارش SCMP  بیان داشت: »هدف اساسا این است که قابلیت های ارتش 
آزادیبخش خلق چین تقویت شــده و تا سال ۲۰۲۷ به اندازه ارتش آمریکا برسد 
تا به شــکل موثر بتواند جلوی مداخله از جانب ارتش آمریکا پیرامون تنگه تایوان 
را بگیرد«. واشنگتن اگر چه به طور رسمی سیاست یک چین واحد شامل عدم به 
رسمیت شناختن تایوان به عنوان یک موجودیت مستقل را دنبال می کند اما دارای 
روابط تجاری و بیزینس با این جزیره بوده و برای آن تسلیحات تامین می کند. پکن 
به نوبه خود تایوان را بخشــی از خاک چین می داند که می تواند در آینده دوباره 
آن را بــا خاک اصلی چین متحد ســازد. بیانیه اخیر مجمع کمیته مرکزی حزب 
کمونیست چین بعد از آن صادر شد که شی جینپینگ، رئیس جمهور چین چند 
روز پیش گفت، داشــتن یک ارتش قدرتمندتر می تواند نقشی چشمگیر در ارائه 
»حمایت راهبردی« از برنامه مدرنیزه سازی ملی چین ایفا کند. در عین حال چند 
روز پیش خبرگزاری رسمی شینهوای چین در گزارشی نوشت، ارتش آزادیبخش 
خلق چین یک بخش مهم از روند تغییر مجدد ساختار داخلی خود را تکمیل کرده 
و به میزان قابل توجهی از نیروی انسانی خود در چارچوب تغییر راهبردی به سمت 

تبدیل شدن به یک نیروی مدرن کالس جهانی را کاهش داده است.

تشکیلدولتجدیدنیوزیلند
رویترز: »جاسیندا آردرن« نخســت وزیر نیوزیلند اوایل ماه جاری میالدی 
بزرگترین پیروزی را برای حزب چپ میانه »کارگر« خود در نیم قرن گذشــته 
رقم زد. اگرچه وی دیگر نیازی به حمایت از ســوی احزاب دیگر برای تشــکیل 
دولت ندارد، اما ائتالف در نیوزیلند امری عادی اســت چرا که احزاب برای ایجاد 
توافق تالش می کنند. روز شنبه، نخست وزیر نیوزیلند گفت که دولت جدیدش 
روز دوشــنبه با پیشنهاد دو وزیر از سوی حزب سبزها اعالم می شود و همچنین 
شامل مفاد پیشرفته دیگری است که به شریک ائتالفی، آزادی بیشتری می دهد.

جنجالکیفهمسراردوغان
احوال نیوز: کاربران ترکیه ای شــبکه های اجتماعی در پی انتشار تصویری از 
همسر رئیس جمهوری این کشور همراه با یک کیف دستی زنانه گرانقیمت فرانسوی 

که ۵۰ هزار دالر قیمت دارد، واکنش های انتقادآمیز گسترده ای نشان دادند.

کاهشخوشبینیبهموفقیتحریری
الشــرق االوسط: با ازسرگیری برخی صحبت ها از دخالت در اصول روند 
تشــکیل کابینه به ویژه در مــورد تعداد وزرا و اصل گردش کرســی ها و نیز 
تقســیم وزارتخانه هــای حاکمیتی و خدماتی، خوش بینی چند روز گذشــته 

درباره رایزنی ها برای تشکیل کابینه کاهش یافت.

درخواستآتشبسدرقرهباغ
اسپوتنیک: »اســتفان دوجاریک« ســخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل امروز یکشنبه در بیانیه ای اعالم کرد: »دبیرکل از طرفین درگیر 
می خواهد با حسن نیت و ســرعت عمل، گام های ملموسی را اتخاذ کنند که 
در راستای توافق های صورت گرفته با روسای مشترک گروه مینسک سازمان 

امنیت و همکاری در اروپا و تعهدات سابقشان باشد.«

استراتژیک

کوتاه از جهان

آگهیرایهیاتقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی)نوبتدوم(
برابر آراء صاد ره هیات تعیین تکلیف مستقر د ر ثبت اسناد  و امالک شهرستان سنند ج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل 
تایید  گرد ید ه لذا بد ین وســیله مشــخصات امالک د ر د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم د ر روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی می گرد د . د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق د ر محل تا مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم نمایند  و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض د اد خواســت خود  را به مرجع قضائی تقد یم نمود ه و گواهی اخذ و تحویل اد اره ثبت نمایند . بد یهی 
اســت د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض ســند  مالکیت طبق مقررات صاد ر خواهد  شد . صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به د اد گاه نیست. 
بخش 2

ششــد انگ یک باب ســاختمان بنام محمد رضا گیاه تازه فرزند  مهد ی شماره شناســنامه ۱۲۹۳۳ صاد ره همد ان کد ملی 
۰۰۵۹۹۷۱۰۸۸ تحت پالک ۲۰۶۴ فرعی از ۲۷۴۸ اصلی بخش ۱۳ سنند ج به مساحت ۱۰/۱۰۵ مترمربع خرید اری از محمد  

سلیم عباد ی زارع صاحب نسق به آد رس سنند ج شهرک نیلوفر کوچه آبید ر ۲         16046:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۷/۲۷
رئیس ثبت منطقه یک سنند ج  - بهنام قباد تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۸/۱۲

اعالممفقودی
مــدل  پرایــد  ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ 
 ۱۳۸۸ بــه رنــگ نقــره ای متالیــک به شــماره شاســی
 S۱۴۱۲۲۸۸۲۸۷۹۰۸  و شــماره موتور ۲۹۷۷۴۰۷به شماره 
پالک ایران۸۶-۵۲۲ب۷۶ به نام حسین ارسطو مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۱۸۶۱هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
صفاری روشناوند فرزند قربانعلی در ششدانگ اعیان یک باب منزل مشتعمل بر مغازه به مساحت ۱۶۲/۶۴ مترمربع قسمتی 
از پــالک ۷۴ اصلی بخش ۹ مشــهد واقع در خواج ربیع – مهرمادر ۲۱ نبش چهــارراه اول اعیان متعلق به خود متقاضی 
و عرصه موقوفه کفش فروش محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 688 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۱۲
حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد  و امالک منطقه 5 مشهدتاریخ انتشار نوبت د وم: ۹۹/۰۸/۲۸

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر ارای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۰۱۱ و ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۰۱۲ هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عظیم حسینی 
نژاد فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۵/۷۷ مترمربع )اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا ابوصالح 
رضوی( که با ششــدانگ قســمت دیگر ساختمان )به صورت ملکی خریداری از حســن اکرامیان کاخکی( به مساحت ۱۴۵/۰۳ مترمربع جمعا به 
مســاحت ۲۰۰/۸۰ مترمربع از پالک ۱۴۸ اصلی بخش ۹ تشــکیل یک باب منزل را میدهند واقع در جاده سیمان کشمیری ۵۱ پالک ۱۵ محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 690 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۱۲
حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد  و امالک منطقه 5 مشهدتاریخ انتشار نوبت د وم: ۹۹/۰۸/۲۷

آکهیاختصاصیقانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیچالوس
نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مصوب ۹۰/۹/۲۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شــرح ذیل آگهی می گردد: ۲۱۴ فرعی از ۹۸ - اصلی واقع در قریه الروسر بخش یک قشالقی دهستان 
کالرســتاق به نام رقیه قربانی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مساحت ۳۵۶.۹۶ 
مترمربع خریداری بالواســطه از عبداهلل فرخی مالک رســمی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 

حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
۱۹۹۰۶۵۳۶ م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۸/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۸/۲۷ 

نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شــماره ۱۱۲۵۰ مورخ ۸۲/۰۸/۲۸ هیات مواد ۱۴۸ و ۱۴۸ قانون اصالحی ثبت و رای اصالحی ۹۹/۰۰۳۰ مورخ ۹۹/۰۵/۲۰ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 
پنج )مســتند به ماده ۱۶ قانون تعیین و تکلیف و آیین نامه قانون مذکور( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی امینی فرزند ابراهیم در 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۵۸ مترمربع )که قبال تحت پالک ۲۵۱۸ فرعی از ۲۱ فرعی از ۲ اصلی بخش ۹ با مساحت ۵۸/۴۰ مترمربع 
منجر به صدور ســند شده اســت( واقع در ابوطالب ۲۱ پالک ۴۶ خریداری از مالک رسمی ابوطالب قائم مقامی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 692 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۱۲
تاریخ انتشار نوبت د وم: ۹۹/۰۸/۲۷

حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد  و امالک منطقه 5 مشهد


